
     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. november 2021 (eksternt) 
 

Til stede: Allan, Linea, Frederik, Louise, Nicoline, Marianne, Anna. 
Afbud: Martin 
Mødet afholdt i logen, Tune-Hallen. 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra 04.10.2021 - ekstern 

udgave til godkendelse v/ 
Marianne 

Godkendt, ingen rettelser  

2  Indkomne forslag 

 

a. Mere tilskud til juletur for U9, 11 og 15? 

Bestyrelsen beslutter at give et større tilskud til juleturen. Efter en lang corona 
nedlukning er der brug for et boost. For 50 deltagere løber det op i omkring 47.650kr i 
betaling for foreningen. Egen-betaling pr spiller sættes til 200kr.  

b.       Håndboldfitness stævne – betaling af dette (mail fra Jette). Tilskud er bevilget.  

c.       Dame senior ønsker en bus til at transportere til udekamp på Falster. Prisen er 
cirka 5100kr. Bestyrelsen godkender denne udgift.  

d.       Tilskud til seniorfest. Det besluttes at give et tilskud på 250kr pr deltagende person 
(evt inkl 1 eller 2 øl/vand).  Der skal samtidig være en egenbetaling på 50kr.  

 

 

3 Nyt fra Ungdomsudvalg (Linea) 
og seniorudvalg (Allan, Anna, 
Nicoline) 

Der er klubdag på søndag 7. november. Vi har været lidt sent ude mht tøjet, men 
Frederik klarer det for os.   
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Juleafslutning for ungdom bliver 6/12 i hal 2. 

Seniorudvalg: Vi har fået flere nye HS spillere.  

4 Nyt fra holdene, hvis der er 
noget særligt (herunder 
mikroerne samt HS2 tøj) 

HS2 mangler tøj – det er for småt. Har haft lånt lidt fra OB. 

Der skal findes en sponsor. Hummel tøjet er meget forsinket pga corona - prøvetøj er 
bestilt. Så snart det er kommet skal der bestilles.  

Mikroerne: Har ikke kunnet finde deres tøj, men der burde ligge noget tøj – vi leder 
efter det og får et overblik. 

Vi skal benytte tøjet til kampene, hvor vi har sponsorer. P.t. er det Frankly juice, som 
er sponsor. 

 
 
 
 
 
Louise, evt. med 
hjælp fra Malene 
U11 

5  Nyt fra sponsorudvalg 
(Frederik) 

Bambusa starter på mandag 8. november (salg af sokker). Information herom skal 
lægges op i facebook grupperne. Der bliver leveret 50 pakker á 5 pakker. Det der ikke 
bliver solgt bliver leveret retur. Gavekort til sport24 på 2-300kr skal indkøbes og 
uddeles til spilleren med størst salg. 
 
Betaling for sokker bør ske til håndbolds mobilepay. Kan det administreres? Linea 
vender det med Martin 
 
Den forsvundne sponsormappe med alle tidligere kontrakter er nu fundet, og Frederik 
har modtaget den, 
 
U11 sponsor forhandlinger pågår. 

Frederik 
 
 
 
Linea følger op 
med Martin – 
melder tilbage til  
Frederik 

6 Træner leder møde 24. 
november – status på 
dagsorden (Linea/Louise) 

Start kl 19.15. Ellers ingen agenda arrangeret.  
 
Påsketur kan evt diskuteres. Har trænerne på ungdomsholdene ønsker til hvor 
påsketur skal gå hen? 
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7 Nyt fra Hovedbestyrelsen 
(Louise) 

Der er ikke blevet afholdt møde i HB siden sidste bestyrelsesmøde. 
Der er holdt møde i FU, men der er ikke så meget nyt. 
Peter og Alex har været oppe og se hvor beach banen skal være – det er ikke fastlagt 
hvor den skal ligge. 

 

8 Ideer til klub-nyt (Nicoline og 
Anna) 

Følgende ideer kom op: 
Klubdag 
Juleafslutning for senior 4/12 og for ungdom 6/12. 
Mikroerne har været til stævne  
HS2 
Altid deadline 15/11 

 
 
 
Louise tager fat i 
Celia 
Allan HS2 

9 Skolesamarbejdet status (Linea) Lene Hansen har meldt sig. 
Første gang 8. november + 12. november. Herefter hver 3. uge. 
Linea efterspørger hjælp til at lave et program, og Louise har meldt sig til at hjælpe 
med at lave et program. 

Louise/Linea 

10 Opdatering af årshjul (møde 
lørdag 13. november) 
(Louise/Linea) 

Vi skal have opdateret årshjulene. Vi skal vide hvad der står på dem, og hvem der gør 
hvad. 
Herudover skal vi snakke om træner/leder mødet 24. november 
Peter kommer måske forbi for at fortælle om Hedebo og Roskilde. Plus informere om 
HB og halbestyrelsen. 

 

11 Idræt i natten 12. november 
Håndbold er kun på af 1 omgang, formoder ½ time. Skal gerne identificere 1 eller 2 
deltagere. Marianne spørger U11 trænerne. 
Send information ud på Conventus 

 
 
Marianne 

12 Eventuelt Julegaver koordineres. Louise bestiller, ca 100kr pr frivillig. Marianne sender liste over 
frivillige.  
 
Linea vil helst ikke være ungdomsformand, fordi hun er formand. Der skal findes en 
anden til opgaven. Linea beder bestyrelsesmedlemmerne tænke over det. 
 

Louise/Marianne 
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Påsketur skal koordineres før jul, da der er bestilling lige efter nytår. Sandsynligvis skal 
U15 ikke afsted, da det er midt i eksamenstid. Påsketuren bær diskuteres til 
træner/leder møde 24/11. 
 
Send invitation til juletræsfest ud via Conventus 
 
Næste møde: 10 januar kl 19.00 

 
 
 
 
Marianne 

 


